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Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto on monialainen ja vahva perusoikeuksien 

toteutumisen valvoja  

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteydessä uudistetaan 

valtion aluehallinto ja maakuntien tehtäviin liittyen myös valtion keskushallintoa. Tässä 
valmistelussa on kehitetty kokonaan uudenlainen virastomalli, ministeriöiden yhteinen virasto.  

Lausunnolla olevalla hallituksen esityksellä ehdotetaan perustettavaksi Valtion lupa- ja 

valvontavirasto, jolle koottaisiin pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen 

ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi 

ehdotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävistä.  

Valtion lupa- ja valvontavirasto olisi toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään 

monialainen valtion viranomainen, joka turvaisi alueilla toimien perusoikeuksien ja 

oikeusturvan toteutumista ja valvoisi yleistä etua hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, 

ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virasto toimisi asiakaslähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja 

monialaista asiantuntemusta hyödyntäen ja sen toiminta olisi ennakoivaa ja riskiperusteista. 

Esityksen tavoitteena on vastata hallinnon rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin ja koota 

hallituksen linjaamia periaatteita noudattaen valtion aluehallinnossa ja keskushallinnossa 

hoidettuja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä valtakunnalliselle valtion viranomaiselle.  

Valtion lupa- ja valvontavirasto 

Virasto toimisi valtakunnallisesti mutta alueellisissa toimipaikoissa kaikki maakunnat kattavalla 

toimipaikkaverkostolla.  

Valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi sille erikseen säädetyistä lupa-, ohjaus- ja 

valvontatehtävistä seuraavilla tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveysala, opetus- ja kulttuuritoimi, 

ympäristötehtävät ja työsuojelu. Lisäksi virastolla olisi muita oikeusturva- ja valvontatehtäviä. 

Uusi virasto valvoisi muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, terveydensuojelua, 

varhaiskasvatusta, opetustoimea, työsuojelua, ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelua. Lisäksi 

virastolla olisi muita oikeusturva- ja valvontatehtäviä, merkittävimpinä kuntien ja maakuntien 

laillisuusvalvonta, kasvupalveluiden ja pelastustoimen valvonta, elinkeinovalvonta, 

palkkaturvatehtävät, siviilipalveluskeskuksen tehtävät ja laaja kirjo erilaisia kansalaisten 

oikeussuojatehtäviä.  

Valtion lupa- ja valvontavirasto luo mahdollisuuksia uudistaa ja kehittää valvontaa, käyttää 

asiantuntemusta laaja-alaisesti sekä kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia palveluja.  

Uusi virasto turvaisi aiempaa paremmin asiantuntemuksen säilyttämisen, kehittämisen sekä 

laajentamisen virastolle kuuluvissa tehtävissä samoin kuin työn tasaamisen. Monialaisen ja 

alueellisissa toimipaikoissa toimivan viraston hallinto ja tukipalvelut sekä alueellinen  
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toimipaikkaverkko on mahdollista organisoida merkittävästi kustannustehokkaammin kuin 

pienemmissä virastokokonaisuuksissa, mikä merkitsee lisää voimavaroja varsinaiseen lupa-, 

ohjaus- ja valvontatyöhön. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muun julkisen hallinnon rakenteet sekä 

perusoikeuksien toteutumisen valvonta uudistuvat 

Julkisen hallinnon järjestämisen ja tuottamisen rakenteet uudistuvat ja tämä edellyttää entistä 

kiinteämpää yhteyttä palvelujärjestelmän ja sen rahoituksen valtionohjaukselle sekä 

laillisuusvalvonnalle.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistusten valmistelussa on 

kehitetty kokonaan uudenlaisia tapoja ohjaukseen ja valvontaan. Hallinnon ohjauksessa ja 

valvonnassa tarvitaan aikaisempaa enemmän moniammatillista yhteistyötä. Nyky-

yhteiskunnassa valvonnan kokonaisuus ei voi typistyä sirpalemaiseen ja sektorikohtaiseen 
valvontaan, vaan perusoikeusjärjestelmä on kokonaisuus. 

Tehtävien kokoamisella ja toimivallan valtakunnallisuudella uusi virasto mahdollistaisi nykyistä 

vaikuttavamman, asiakaslähtöisemmän, yhdenmukaisemman ja kustannustehokkaamman 

valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien toteuttamisen. Viranomaisten keskinäiset työnjaot 

olisivat selkeitä ja päällekkäiset tehtävät karsitaan. Tavoitteena on luoda rakenne, joka tukee 

strategista kokonaisnäkemystä, mahdollistaa poikkihallinnollisten tavoitteiden toimeenpanon 

sekä paremman ennakoinnin ja suunnittelun.  

Toiminnan valtakunnallisuus mahdollistaisi yhtenäiset toimintatavat ja ratkaisukäytännöt sekä 

tehtävien järjestämisen asiakaslähtöisesti. 

Myös valvonnan menettelytavat muuttuvat. Valvonnassa siirrytään laajempaan valvontatiedon 

systemaattiseen keräämiseen ja laadulliseen analysointiin, jota tehdään vuorovaikutuksessa 

valvottavien kanssa omavalvontaa tukien.  

Jotta ministeriöt pystyvät muodostamaan laillisuusvalvojan raportoinnin pohjalta kattavampaa 

analyysiä varsinkin valtionrahoituksen riittävyydestä, tulee jo valvonnan sisältöön rakentaa 

elementti, joka pystyy selvittämään rahoituksen yhteyttä havaittuihin epäkohtiin. Tämäkin 

edellyttää monialaista osaamista valvonnassa.  

Tavoitteena on toimintakulttuurin muutos valvonnassa ja toimintatavoissa. Toiminnassa on 

tarkoitus siirtyä entistä ennakoivampaan, vuorovaikutteisempaan ja riskiperusteisempaan 

suuntaan valvonnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisäämiseksi. Näissä toiminnan 

muutoksissa on tavoitteena hyödyntää mahdollisimman pitkälle palvelujen sähköistämistä ja 

toiminnan digitalisaatiota. 

Valtion lupa- ja valvontaviraston ohjaus- ja johtamismalli 

Uusi virasto olisi ministeriöiden yhteisessä ohjauksessa toiminnan kokonaisuuden osalta, mutta 

kunkin ministeriön ohjauksessa tehtävien sisältöohjauksen osalta. Uudenlainen virastomalli 

yhdistäisi vahvan hallinnonala- ja toimialakohtaisen sisältöohjauksen ja monialaisen 

yhteistyön. Virastolle luotaisiin uudenlainen yhteisen ohjauksen malli, joka mahdollistaisi 

valtioneuvostotason yhteisen tavoiteasetannan sekä eri hallinnonalojen poikkihallinnollisen 

toiminnan yhteensovittamisen jo tulosohjauksessa.  
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Lisäksi virastolle luotaisiin uudenlainen yhteisen johtamisen malli. Yhteisen johtamisen mallissa 

viraston johdon tehtävissä korostuisi perinteisen tulosvastuun ohella vastuu viraston sisäisen 

yhteistyön, poikkihallinnollisen toiminnan ja aidon yhteisesti tavoitteellisen toiminnan 

toteuttamisesta ja edistämisestä. 

Sisällöllinen osaaminen varmistetaan 

Virastorakenteen monialaisuus ei tarkoita ammatillisen asiantuntemuksen katoamista vaan 

päinvastoin mahdollisuutta vahvaan asiantuntemuksen verkostomaiseen hyödyntämiseen ja 

toisilta oppimiseen. Monialaisuus mahdollistaa hallinnolliset sektorirajat ylittäen aidon asiakas- 

ja ratkaisulähtöisen sekä palvelun käyttäjiä lähellä olevan uuden valvonnan, neuvonnan ja 

ohjauksen.  

Toimintaa voidaan uudistaa sisällöllisesti, siinä voidaan hyödyntää yhteistä tietopohjaa ja 

viraston monien eri toimialojen erityisasiantuntemusta sekä tarjota maakunnalle yhden luukun 

periaatteen mukainen palvelu. Malli mahdollistaa viranomaisen toiminnan yhteensovittamisen 

jo viranomaisen sisäisenä toimintana, jolloin maakunnalle ja muille valvottaville toiminta 

näyttäytyy eri hallinnonalojen välillä yhteisen tavoiteasetannan mukaisena. Tällaiset 
toimintatavat ovat välttämättömiä maakuntauudistuksen tavoitteiden toteutumiseksi. 

Maakunta- ja sote-uudistuksissa rakennetaan valtiolle nykyaikainen ja vahva 
perusoikeuksien toteutumisen valvoja – Valtion lupa- ja valvontavirasto 

Lakiehdotus: Laki valtion lupa- ja valvontavirastosta 

Asiantuntijat: 

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, VM, p. 02955 30147 

Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, VM, p. 02955 30129 

Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta, VM, p. 02955 30370 


